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Vec
Predkladanie výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2021
V súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení
s § 30 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) je Štátna komisia pre voľby a kontrolu
financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) oprávnená kontrolovať financovanie
politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“) a ich výročné správy.
Podľa § 30 ods. 1 zákona o politických stranách sú politické strany povinné
vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a následne ju v listinnej podobe
predložiť štátnej komisii v lehote do 30. apríla.
Z uvedeného vyplýva, že výročnú správu za rok 2021 sú politické strany povinné
predložiť štátnej komisii najneskôr do 30. apríla 2022.
I.
V nadväznosti na uvedenú povinnosť si Vám dovoľujeme zaslať upozornenie
na povinnosti, týkajúce sa predkladania výročných správ politických strán.
Výročná správa za rok 2021 sa podľa ustanovenia § 30 ods. 1 zákona o politických
stranách predkladá najneskôr do 30. apríla 2022. Upozorňujeme, že všetky súčasti výročnej
správy musia byť predložené v origináli.
Náležitosti výročnej správy a ďalšie doklady, ktoré je potrebné Štátnej komisii predložiť
sú uvedené v prílohách tohto listu. Výročnú správu, spolu s požadovanými dokumentmi, zašlite
v listinnej podobe na adresu:
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

Telefón
+421/2 4859 2316

Fax

E-mail
statnakomisia@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

Vzhľadom na to, že posledný deň lehoty na predloženie výročnej správy padá na sobotu,
za splnenie zákonnej povinnosti sa považuje doručenie výročnej správy do podateľne štátnej
komisie na vyššie uvedenej adrese najneskôr dňa 02.05.2022 do 15:00 h. V prípade
doručovania výročnej správy poštou odporúčame odovzdanie výročnej správy na poštovú
prepravu s primeraným predstihom.
V prípade, ak sa rozhodnete doručiť výročnú správu aj v elektronickej podobe, môžete
tak urobiť zaslaním na adresu: statnakomisia@minv.sk, alebo ju môžete doručiť na USB kľúči,
prípadne CD/DVD. Majte prosím na pamäti, že elektronická verzia výročnej správy musí byť
totožná s výročnou správou v listinnej podobe a doručená ako jeden súbor formátu PDF
(povinný formát na uloženie do verejnej časti registra účtovných závierok).
Dávame Vám do pozornosti, že podľa § 30 ods. 6 zákona o politických stranách: „ak
politická strana výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. 1 zákona o politických stranách
nedoručí alebo doručená výročná správa nebude obsahovať údaje podľa § 30 ods. 2 zákona
o politických stranách, ak údaje nebudú úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí
iné porušenie zákona, vyzve štátna komisia politickú stranu, aby výročnú správu doručila alebo
odstránila jej nedostatky v ňou určenej lehote.“
Ak politická strana neodstráni nedostatky výročnej správy v určenej lehote, Ministerstvo
financií Slovenskej republiky na základe oznámenia Štátnej komisie pozastaví politickej strane
vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát, a to až do odstránenia nedostatkov.
Upozorňujeme, že podľa § 30 ods. 8 zákona o politických stranách, ak politická strana
neuposlúchne výzvu štátnej komisie v ňou určenej lehote v dvoch bezprostredne po sebe
nasledujúcich účtovných obdobiach, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto
stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje politická strana
do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so svojim zrušením.
Dávame do pozornosti, že podľa § 22 ods. 8 zákona o politických stranách, politická
strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy z členských príspevkov, darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov
najviac 3 500 000 eur.
Ak Štátna komisia zistí, že príjmy politickej strany z členských príspevkov, darov, iných
bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov počas jedného volebného obdobia Národnej rady
Slovenskej republiky presiahli sumu 3 500 000 eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
na základe oznámenia Štátnej komisie túto politickú stranu zapíše v registri strán s dodatkom
„v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje politická strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba
pôsobnosť súvisiacu so svojim zrušením strany.
II.
Zároveň Vás upozorňujeme aj na ďalšie právne dôsledky zistenia porušenia
ustanovení zákona o politických stranách, týkajúcich sa predkladania výročných správ
a financovania politických strán podľa § 31 ods. 5, 7, 8, 9 a 10 uvedeného zákona:
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 8a
ods. 2 zákona o politických stranách, t. j. na požiadanie štátnej komisie nepredloží
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evidenciu členov strany. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave
a ak protiprávny stav trvá.
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu 3 500 eur, ak politická strana nepredloží
výročnú správu za rok 2021 v lehote najneskôr do 30. apríla 2022.
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak politická strana
neodstráni zistené nedostatky výročnej správy za rok 2021 v ňou určenej lehote.
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu 5 000 eur, ak politická strana nesplní povinnosť
podľa § 22 ods. 5, 6 alebo 7 zákona o politických stranách, t. j.:
 nesplní povinnosť do 31. marca 2022 zverejniť na svojom webovom sídle:
 zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v roku 2021 peňažným darom
alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok
minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej
v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným
plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy
zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia
(v zozname politická strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského
príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného
plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť politickej
strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú
osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno
a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné
meno, identifikačné číslo a adresu sídla) alebo
 oznámenie o tom, že strana v roku 2021 neprijala príspevky podľa prvej
vety,
 nesplní povinnosť zoznam a oznámenie podľa prvého bodu sprístupňovať na svojom
webovom sídle najmenej päť rokov,


nesplní povinnosť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke, zverejniť
na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo
obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý
úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Vzhľadom na dlhodobú neuspokojivú prax týkajúcu sa plnenia „zverejňovacích“
povinností politických strán podľa § 22 ods. 5, resp. 22 ods. 7 zákona o politických stranách
(zverejňovanie prijatých príspevkov v hodnote vyššej ako dvojnásobok minimálnej mzdy, resp.
zverejňovanie evidencie prijatých pôžičiek) Vám v prílohe č. 2 zasielame niekoľko príkladov
správneho splnenia uvedených povinností v zákonom vyžadovanej podobe.
Štátna komisia uloží politickej strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského
príspevku, daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak politická strana prijala členský
príspevok, dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore so zákonom o politických stranách.
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Na tomto mieste Vám dávame do pozornosti, že podľa § 22 ods. 4 tretej vety zákona
o politických stranách, politická strana môže od jedného člena v kalendárnom roku prijať
členský príspevok najviac v celkovej sume 10 000 eur.
V záujme efektívnej a flexibilnej komunikácie štátnej komisie s politickými stranami
si Vás taktiež dovoľujeme požiadať o oznámenie aktuálnych kontaktných údajov politickej
strany, najmä e-mailovej adresy a telefónneho čísla poverenej osoby, resp. sekretariátu strany,
prostredníctvom ktorých bude možné komunikovať o bežných záležitostiach politických strán
a ich vzťahu so štátnou komisiou, v prípadoch, kedy zákon nevyžaduje komunikáciu formou
úradného dokumentu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Podľa § 33 ods. 2 zákona o politických stranách: „Právne úkony vykonávané orgánom
verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa tohto zákona sa vykonávajú
výlučne v listinnej podobe, ak tento zákon neustanovuje inak.“
V nadväznosti na výkon verejnej moci elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) v spojení
s citovaným ustanovením zákona o politických stranách upozorňujeme, že všetky právne úkony
podľa zákona o politických stranách vykonáva Štátna komisia, Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, politické strany, iné právnické osoby a fyzické osoby výlučne v listinnej podobe,
ak zákon o politických stranách neustanovuje inak, a to aj v prípade, ak si zriadili elektronickú
schránku a aktivovali si ju na doručovanie.
Medzi úkony vykonávané výlučne v listinnej podobe patrí o. i. najmä výzva
na odstránenie nedostatkov vo výročnej správe. Je preto mimoriadne dôležité, aby politické
strany a politické hnutia preberali doporučenú poštu na adrese sídla, resp. korešpondenčnej
adrese. Prípadnú zmenu adresy na doručovanie písomností je potrebné včas hlásiť štátnej
komisii. V prípade nemožnosti doručenia listinnej zásielky na adresu sídla, resp. inú oznámenú
adresu sa zásielka považuje za doručenú dňom vrátenia odosielateľovi aj bez vedomia politickej
strany, čím sa politická strana môže pripraviť o možnosť odstránenia nedostatkov výročnej
správy a vystaviť sa tým riziku pokuty v rozsahu 200 – 2 000 eur.
S výnimkou úkonov presne stanovených zákonom o politických stranách
je v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o e-Governmente; ďalej len „zákon o e-Governmente“) štátna komisia
povinná komunikovať s politickými stranami výlučne elektronickou formou
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (Slovensko.sk) s použitím zaručeného
elektronického podpisu. Elektronické schránky boli politickým stranám zriadené priamo
zo zákona podľa § 11 ods. 1 zákona o e-Governmente. Štátna komisia politickým stranám v ich
vlastnom záujme odporúča vyriešiť si náležitosti pre prístup k elektronickej schránke,
a pravidelne túto schránku kontrolovať, príp. si nastaviť notifikácie o doručenej elektronickej
úradnej zásielke priamo na súkromný e-mail poverenej osoby. Opomenutím tejto povinnosti

4

sa strana môže o. i. pripraviť napr. o možnosť efektívnej realizácie svojich procesných
práv v správnom konaní.
Bližšie informácie, týkajúce sa elektronických schránok právnických osôb možno nájsť
na internetovom odkaze: https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranokpo.

....................................................
JUDr. Miloš Mrváň LL.M.
vedúci Úradu štátnej komisie

Prílohy:
1.) Náležitosti výročných správa politických strán a politických hnutí za r. 2021.
2.) Príklady splnenia povinností na webovom sídle politickej strany.
3.) Oznámenie údajov audítora vyžrebovaného na audit politickej strany za r. 2022.
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